
 38 – quinta-feira, 08 de fevereiro de 2018 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
 ExTrATO do Termo de Cessão Gratuita de uso n° 25/2018 . 
Partes: EMG/SEDPAC e Município de Manhuaçu/MG, CNPJ 
18 .385 .088/0001-72 . Objeto: Doação de Computador (Monitor, CPu, 
Teclado e Mouse) para equipamento do Conselho Municipal de Pro-
moção da Igualdade racial do Cessionário, com recursos originados 
no Convênio de Entrada nº 769512/2012 . Sem dotação orçamentária . 
valor: r$ 3 .755,09 . Assinatura em 29/01/2018 .

2 cm -07 1059481 - 1
 ExTrATO do Termo de Cessão Gratuita de uso n° 23/2018 . 
Partes: EMG/SEDPAC e Município de Pompéu/MG, CNPJ 
18 .296 .681/0001-42 . Objeto: Doação de Computador (Monitor, CPu, 
Teclado e Mouse) para equipamento do Conselho Municipal de Pro-
moção da Igualdade racial do Cessionário, com recursos originados 
no Convênio de Entrada nº 769512/2012 . Sem dotação orçamentária . 
valor: r$ 3 .755,09 . Assinatura em 30/01/2018 .
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ExTrATO do Termo de Cessão Gratuita de uso n° 12/2018 . Partes: 
EMG/SEDPAC e Município de Piumhi/MG, CNPJ 16 .781 .346/0001-04 . 
Objeto: Doação de Computador (Monitor, CPu, Teclado e Mouse) para 
equipamento do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade racial 
do Cessionário, com recursos originados no Convênio de Entrada nº 
769512/2012 . Sem dotação orçamentária . valor: r$ 3 .755,09 . Assina-
tura em 31/01/2018 .

2 cm -07 1059491 - 1
 ExTrATO do Termo de Cessão Gratuita de uso n° 3/2018 . Par-
tes: EMG/SEDPAC e Município de ribeirão das Neves/MG, CNPJ 
18 .314 .609/0001-09 . Objeto: Doação de Computador (Monitor, CPu, 
Teclado e Mouse) para equipamento do Conselho Municipal de Pro-
moção da Igualdade racial do Cessionário, com recursos originados 
no Convênio de Entrada nº 769512/2012 . Sem dotação orçamentária . 
valor: r$ 3 .755,09 . Assinatura em 31/01/2018 .

2 cm -07 1059494 - 1

Extrato: Termo de rescisão do contrato de credenciamento – Matrícula 394967-0 . Contratante: IPSEMG . Contratado: Maria de Lourdes Pereira . 
Objeto: rescisão do contrato de credenciamento de prestação de serviços de enfermeiro (a pedido) . Fundamentação Legal: Art . 79, II da Lei Federal 
8.666/93 (e suas posteriores modificações) – Assinatura: 29/11/2017. Assinam: Pelo IPSEMG: José Luiz de Almeida Cruz e pelo Contratado: Maria 
de Lourdes Pereira. Publicação extemporânea em virtude/razão da tramitação interna/externa do processo.

Extrato: Termo de rescisão do contrato de credenciamento – Matrícula 370431-0 . Contratante: IPSEMG . Contratado: Erica Cristina ribeiro . Objeto: 
rescisão do contrato de credenciamento de prestação de serviços de enfermeiro (a pedido) . Fundamentação Legal: Art . 79, II da Lei Federal 8 .666/93 
(e suas posteriores modificações) – Assinatura: 09/01/2018. Assinam: Pelo IPSEMG: José Luiz de Almeida Cruz e pelo Contratado: Erica Cristina 
Ribeiro. Publicação extemporânea em virtude/razão da tramitação interna/externa do processo.

Extrato: Termo de rescisão do contrato de credenciamento – Matrícula 359470-1 . Contratante: IPSEMG . Contratado: Marli Aparecida Amaral 
Sousa . Objeto: rescisão do contrato de credenciamento de prestação de serviços de enfermeiro (a pedido) . Fundamentação Legal: Art . 79, II da Lei 
Federal 8.666/93 (e suas posteriores modificações) – Assinatura: 07/12/2017. Assinam: Pelo IPSEMG: José Luiz de Almeida Cruz e pelo Contratado: 
Marli Aparecida Amaral Sousa. Publicação extemporânea em virtude/razão da tramitação interna/externa do processo.

Extrato: Termo de rescisão do contrato de credenciamento – Matrícula 392557-4 . Contratante: IPSEMG . Contratado: Carolina Lima Nascimento Di 
Spirito. Objeto: Rescisão do contrato de credenciamento de prestação de serviços médicos (a pedido). Fundamentação Legal: Art. 79, II da Lei Fede-
ral 8.666/63 (e suas posteriores modificações) – Assinatura: 09/01/2018. Assinam: Pelo IPSEMG: José de Almeida Cruz e pelo Contratado: Carolina 
Lima Nascimento Di Spirito. Publicação extemporânea em virtude/razão da tramitação interna/externa do processo.

20 cm -07 1059766 - 1Secretaria de eStado de eSporteS

Conforme disposto no inciso X do artigo 12 da Lei Estadual nº 14.870/03, no artigo 31 do Decreto Estadual nº 46.020/2012 e após divulgação do 
resultado do Concurso de Projetos regido pelo Edital SEESP nº 01/2017, a Secretaria de Estado de Esportes publica este extrato da minuta do Termo 
de Parceria nº 46/2018 a ser firmado com a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais, com interveniência da Secretaria de Estado de Edu-
cação. A assinatura do instrumento será realizada em data posterior à publicação deste extrato.

Extrato de minuta do Termo de Parceria nº 46/2018
Nome do Órgão Estatal Parceiro: Secretaria de Estado de Esportes
valor total previsto a ser repassado pelo Termo de Parceria:
r$ 8 .259 .722,97

Local de realização das atividades do TP:
Minas Gerais

Início previsto da vigência:
09/02/2018

Término previsto da vigência:
31/12/2019

Objeto do Termo de Parceria: a realização dos Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG para desenvolver o esporte educacional com o intuito de 
proporcionar, através da prática esportiva, o aperfeiçoamento de capacidades e habilidades indispensáveis ao processo de formação e de desenvol-
vimento humano dos estudantes do estado de Minas Gerais, por meio do fomento à pratica de modalidades esportivas coletivas e individuais e para 
atletas com deficiência de diversos municípios.
Nome da Oscip: Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais
Endereço: rua Boaventura, 754, Bairro Indaiá .
Cidade: Belo Horizonte Estado: Minas Gerais CEP: 31 .270-020
Telefone: (31) 2512-7300 E-mail: feemg@feemg .com .br
Nome do dirigente da Oscip: Éverson Ciccarini
A íntegra da minuta do Termo de Parceria se encontra disponível nos seguintes endereços eletrônicos: http://www .esportes .mg .gov .br/images/
Edital_F_TP_JEMG_2018-2019_vr_17-11-17_rETIFICADO .compressed .pdf
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 DELIBErAÇÃO CDMEIE nº 01/2018
 A Secretaria de Estado de Esportes - SEESP e o Comitê Deliberativo 
do Minas Esportiva Incentivo ao Esporte divulgam Projetos Espor-
tivos aprovados para captação de recursos, modalidade ICMS Cor-
rente: 2017 .01 .0016; 2017 .01 .0043; 2017 .01 .0047; 2017 .01 .0048; 
2017 .01 .0049; 2017 .01 .0050; 2017 .01 .0057; 2017 .01 .0070; 
2017 .01 .0076; 2017 .01 .0077; 2017 .01 .0083; 2017 .01 .0087; 
2017 .01 .0089; 2017 .01 .0093; 2017 .01 .0115; 2017 .01 .0121; 
2017 .01 .0125; 2017 .01 .0126; 2017 .01 .0128; 2017 .01 .0134; 
2017 .01 .0140; 2017 .01 .0147; 2017 .01 .0149; 2017 .01 .0159; 
2017 .01 .0160; 2017 .01 .0162; 2017 .01 .0183; 2017 .01 .0184; 
2017 .01 .0194; 2017 .01 .0276; 2017 .01 .0291 . As respectivas Certi-
dões de Aprovação estão disponíveis no Sistema de Informação Minas 
Esportiva Incentivo ao Esporte . Detalhes sobre os Projetos Esportivos 
podem ser obtidos no endereço eletrônico incentivo .esportes .mg .gov .
br .
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1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2017 INF-3179 .00, EMG/SEESP 
e a COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFOrMAÇÃO DO 
ESTADO DE MINAS GErAIS - PrODEMGE . Objeto: 1 .1 Prorro-
gar a vigência do Contrato original por 12 (doze meses, a partir de 
17/01/2018 . 1 .2 reajustar o preço dos serviços continuados em 1,63 % 
(um inteiro e sessenta e três centésimos por cento), tendo como inde-
xador o INPC acumulado nos últimos 12 meses, referente Setembro 
de 2017, conforme item 4 .5 da Cláusula 4ª – Do valor, do Pagamento 
e do reajuste do contrato original . 1 .3 Alterar o item 4 .1 da Cláusula 
4ª – Do valor, do Pagamento e do reajuste do contrato original . 1 .4 
Incluir subitem no item 4 .5 .1 da Cláusula 4ª – Do valor, do Pagamento 
e do reajuste do contrato original conforme estabelecido na interven-
ção direta do caderno de serviços nº 039/2016 de 01/11/2016 . 1 .5 Alte-
rar o item 2 .1 e os Subitens 2 .1 .1 a 2 .1 .5 da Cláusula 2ª - DOS NIvEIS 
DE SERVIÇO – dos serviços de Acesso VPN, Integração à Rede IP 
Multisserviços, Gestão de Contratos da rede IP Multisserviços, Acesso 
ao Ambiente Mainframe e Conexão de Alta Disponibilidade à Inter-
net, conforme estabelecido nas Intervenções Direta Caderno de Ser-
viços nº 044/2016 de 22/11/2016, 041/2016 de 01/11/2016, 014/2017 
de 08/05/2017 e 030/2017 de 11/07/2017 . 1 .6 Incluir os itens 4 .6, 4 .7, 
4 .8, 4 .9, 4 .10, 4 .10 .1, 4 .11 na Cláusula 4ª – DO vALOr, DO PAGA-
MENTO E DO rEAJuSTE conforme estabelecido nas Intervenções 
Direta Caderno de Serviços nº 034/2016 de 30/09/2016 e 006/2017 de 
22/03/2017 . 1 .7 Excluir o subitem 11 .1 .1 da Cláusula 11ª – Dos Tribu-
tos, conforme estabelecido na Intervenção Direta Caderno de Serviços 
nº 021/2017 de 05/07/2017 .Assinatura: 16/01/2018 .

2º Termo Aditivo ao Contrato nº N .º9050640/2015INF-2692 .00, EMG/
SEESP e a COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFOrMAÇÃO 
DO ESTADO DE MINAS GErAIS - PrODEMGE . Objeto: 1 .1 Pror-
rogar a vigência do Contrato original por 12 (doze) meses, a partir de 
27/01/2018 . 1 .2 reajustar o preço dos serviços continuados em 1,63% 
(um inteiros e sessenta e três centésimos por cento), tendo como inde-
xador o INPC acumulado nos últimos 12 meses, referente a Setembro 
de 2017, conforme item 4 .4 da Cláusula 4ª – Do valor, do Pagamento 
e do reajuste do contrato original .1 .3 Acrescer ao contrato original o 
valor de r$ 5 .463,63 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e três mil e 
sessenta e três centavos) que corresponde a 3,33% (três inteiros e trinta 
e três centésimos por cento) em virtude da inclusão do serviço de Ser-
viços Especiais, da Hospedagem de Servidores - velocidade de cone-
xão de rede IP/Ethernet .1 .4 reduzir ao contrato original o valor de r$ 
18 .943,73 (dezoito mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta e 

três centavos) que corresponde a 11,35% (onze inteiros e trinta e cinco 
centésimos por cento) em virtude da exclusão dos serviços de Hospe-
dagem de Sistemas em Ambiente Dedicado de Baixa Plataforma e Ser-
viços Especiais da Hospedagem de Servidores – velocidade conexão 
da rede IP/Ethernet de 10 GB .1 .4 Alterar subitens do item 1 .1 .1 - Hos-
pedagem de Servidores, conforme estabelecido na Intervenção Direta 
Caderno de Serviços nº 042/2016 de 01/11/2016 .1 .5 Alterar subitens, 
incluir e excluir itens no serviço de Hospedagem de Servidores, con-
forme estabelecido na Intervenção Direta Caderno de Serviços nº 
041/2017 de 12/09/2017 .1 .6 Atualizar o subitem 3 .1 .1, da Cláusula 3ª 
- Da volumetria, do contrato original .1 .7 Alterar o item 4 .1 da Cláusula 
4ª – Do valor, do Pagamento e do reajuste do contrato original .1 .8 
Incluir subitem no item 4 .4 da Cláusula 4ª – Do valor, do Pagamento 
e do reajuste do contrato original conforme estabelecido na inter-
venção direta do caderno de serviços nº 039/2016 de 01/11/2016 .1 .9 
Alterar o item 4 .5 e incluir os itens 4 .9, 4 .9 .1 e 4 .10 na Cláusula 4ª 
– DO vALOr, DO PAGAMENTO E DO rEAJuSTE conforme esta-
belecido nas Intervenções Direta Caderno de Serviços nº 034/2016 de 
30/09/2016 e 006/2017 de 22/03/2017 .1 .10 Excluir o subitem 11 .1 .1 
da Cláusula 11ª – Dos Tributos, conforme estabelecido na Intervenção 
Direta Caderno de Serviços nº 021/2017 de 05/07/2017 .1 .11 Incluir a 
Cláusula 19ª – dos Casos Omissos, conforme estabelecido na Interven-
ção Direta Caderno de Serviços nº 038/2016 de 27/10/2016 e renumerar 
a Cláusula subsequente . Assinatura: 26/01/2018 . 
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companHia de tecnoloGia da informação 
do eStado de minaS GeraiS

 Extrato do Contrato nº CF-139/18 firmado em 06/02/2018 entre a 
OrGANIZAÇÃO PAuLA E CASTrO e a PrODEMGE . Objeto: For-
necimento de lanches, sete dias por semana aos empregados da Diretoria 
de Infraestrutura e Produção e da Diretoria de Negócios, que cumprem 
jornada noturna na PrODEMGE- Modalidade de licitação: Pregão Ele-
trônico 087/2017 valor total: r$ 64 .201,30 vigência: 12 meses .
 Extrato do Contrato nº AE-177/18 firmado em 06/02/2018 entre 
a MAxIS e a PrODEMGE . Objeto: aquisição de equipamentos – 
Catraca, Cancelas, Leitora Biométrica/Proximidade, Placa Controla-
dora e Totem, para controle de acesso das unidades da PrODEMGE 
Augusto de Lima e Parque Gráfico, contemplando a prestação de servi-
ços especializados de instalação, configuração, treinamento e garantia- 
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 070/2017 valor total: r$ 
147 .100,00 . vigência: 12 meses .
 Extrato do Contrato nº CF-140/18 firmado em 06/02/2018 entre a 
INDÚSTrIA GráFICA e a PrODEMGE . Objeto: Fornecimento de 
insumos para o processamento de registros e licenciamento de veículos 
– CrLv- Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 080/2017 valor 
total: r$ 583 .800,00 . vigência: 12 meses .
 Extrato do Contrato nº PS-854/18 firmado em 06/02/2018 entre a 
GrIAuLE S .A e a PrODEMGE . Objeto: Prestação de serviço de iden-
tificação biométrica – PSBIO (Prestador de serviço para realização de 
identificação biométrica), conforme legislação vigente da ICP-BRA-
SIL, para coleta, processamento e verificação de requisições biométri-
cas - Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 082/2017 valor total: 
r$ 2 .390 .000,00 . vigência: 12 meses . 
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inStituto de previdência doS ServidoreS do eStado de minaS GeraiS

AuTOrIZAÇÃO DO CrEDENCIAMENTO E rATIFICAÇÃO DE INExIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO . Despacho: Autorizo o Credenciamento 
e Ratifico o Ato de Inexigibilidade de Licitação, com fulcro no art. 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93, visando à prestação de assistência a saúde, 
em caráter eletivo ou de urgência/emergência, a todos os segurados e dependentes regularmente inscritos no Ipsemg, conforme relação de contratos 
abaixo discriminados. Publique-se. Em 07/02/2018. José Luiz de Almeida Cruz – Diretor de Saúde. Hugo Vocurca Teixeira – Presidente do IPSEMG. 
Publicação extemporânea em virtude/razão da tramitação interna/externa do processo.

Município Prestador Edital ramo de 
Atividade CPF valor Global Dotação 

Orçamentária vigência

Divinópolis rosane Maria 
Amaral Gonçalves Ed . 25/2017 Enfermeiro(a) 036 .441 .726-92 r$ 

180 .000,00
2011 .10 .301 .051
 .4 .260 .0001 .339
036-08 .1 .50 .1

19/12/2017 a 
19/12/2018

 AuTOrIZAÇÃO DO CrEDENCIAMENTO E rATIFICAÇÃO DE INExIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO . Despacho: Autorizo o Credencia-
mento e Ratifico o Ato de Inexigibilidade de Licitação, com fulcro no art. 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93, visando à prestação de assistência 
a saúde, em caráter eletivo ou de urgência/emergência, a todos os segurados e dependentes regularmente inscritos no Ipsemg, conforme relação de 
contratos abaixo discriminados. Publique-se. Em 07/02/2017. José Luiz de Almeida Cruz – Diretor de Saúde. Hugo Vocurca Teixeira – Presidente do 
IPSEMG. Publicação extemporânea em virtude/razão da tramitação interna/externa do processo.

Município Prestador Edital ramo de 
Atividade CPF valor Global Dotação 

Orçamentária vigência

Belo 
Horizonte Fábio Baccheretti vítor Ed . 35/2017 Médico(a) 055 .733 .306-75 r$ 

670 .800,00
2011 .10 .302 .071
 .4 .166 .0001 .339
036-08 .0 .50 .1

29/12/2017 a 
29/12/2022

Aviso de Abertura de Licitação
 Pregão Eletrônico para registro de Preços nº 2011020 .487/2016 . 
Objeto: Registro de preços de materiais médico-hospitalares para a 
Clínica de Endoscopia do Hospital Governador Israel Pinheiro do 
IPSEMG, para futuro e eventual fornecimento . Data da sessão pública: 
28/02/2018, às 08h00m (oito horas), horário de Brasília - DF, no sítio 
eletrônico www .compras .mg .gov .br . O cadastramento de propostas ini-
cia-se no momento em que for publicado o Edital no Portal de Compras 
do Estado de Minas Gerais e encerra-se, automaticamente, na data e 
hora marcadas para realização da sessão do pregão . O Edital poderá ser 
obtido nos sites www .compras .mg .gov .br ou www .ipsemg .mg .gov .br . 
Belo Horizonte, 07 de fevereiro de 2018 . rúbia Mara Fernandes Pinto – 
Gerente de Compras de Materiais e Serviços – GECMAS/DIPGF .
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minaS GeraiS adminiStração 
e ServiçoS S.a

Planejamento Nº 015/2018
 Aquisição de uniformes, por meio de registro de Preços

A MGS – MINAS GErAIS ADMINISTrAÇÃO E SErvIÇOS S/A, 
torna público o planejamento de compra de uNIFOrMES, por meio 
de Registro de Preços. Os órgãos interessados deverão preencher termo 
de adesão, que se encontra no site da MGS (www .mgs .srv .br), e estará 
disponível no período de 09/02/2018 ao dia 16/02/2018 . O referido 
termo deverá ser encaminhado digitalizado para o e-mail registro .pre-
cos@mgs.srv.br até o dia 16/02/2018 às 16:30h. Telefone de contato 
(31)3239-8620 – (31) 3239-8502 .

 Belo Horizonte, 07/02/2018 .
 Superintendência de Logística (SuLOG) 
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fundação de amparo à peSQuiSa 
do eStado de minaS GeraiS

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de Minas Gerais - FAPEMIG

AvISO DE rETIFICAÇÃO DO EDITAL 
PArA PrOrrOGAÇÃO DE DATA

PrOCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE 
INTErESSE PMI-FAPEMIG Nº 01/2017

 A FAPEMIG torna público que empreendeu alterações no subitem 
3 .6 . do Edital da PMI para prorrogar as datas limites para o cadastra-
mento bem como para a entrega das manifestações de interesse para 
o dia 09/03/2018. Cópia digital disponível na íntegra no sítio eletrô-
nico www .fapemig .br . As demais cláusulas permanecem inalteradas . 
Esclarecimentos: dci@fapemig.br, com a identificação “PMI Centro 
de Convenções”.
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Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de Minas Gerais - FAPEMIG
 Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica 
para Descentralização de Créditos Orçamentários nº 21.04/15. Partíci-
pes: A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – 
FAPEMIG, o Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Supe-
rior – SEDECTES/MG e a Fundação Arthur Bernardes – FuNArBE . 
Objeto: substituição do Coordenador e responsável SEDECTES do 
projeto executado por meio do TCT 21 .04/15 . Data de assinatura: 
06/02/18 . Signatários: Marcelo Antônio Ferreira velloso – Chefe de 
Gabinete, por Miguel Corrêa da Silva Júnior - Secretário de Estado de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 
Evaldo Ferreira vilela - Presidente da FAPEMIG, Luiz Eduardo Dias – 
Diretor Presidente da FuNArBE e Cícero Henrique Campos Teixeira 
- Coordenador e responsável SEDECTES Substituto .

4 cm -07 1059856 - 1
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de Minas Gerais – FAPEMIG
rescisão de Termo de Outorga de Bolsa nº 7 .240/2017

Fica rescindido, por comum acordo entre as partes, a partir de 
31/01/2018, o Termo de Outorga de Bolsa nº 7 .240/2017, celebrado em 
05/10/2017 e publicado em 25/10/2017, entre a Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG e Anderson Soares 
(bolsista) . Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2018 . Signatários: Evaldo 
Ferreira vilela - Presidente da FAPEMIG e Anderson Soares – bolsista . 
Ass) Prof . Evaldo Ferreira vilela - Presidente da FAPEMIG 
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Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de Minas Gerais - FAPEMIG
 Extrato do Quarto Termo Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica 
para Descentralização de Créditos Orçamentários nº 21.15/15. Partíci-
pes: A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – 
FAPEMIG, o Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Supe-
rior – SEDECTES/MG e a Fundação Christiano Ottoni - FCO . Objeto: 
substituição do Coordenador e responsável SEDECTES do projeto 
executado por meio do TCT 21 .15/15 . Data de assinatura: 06/02/18 . 
Signatários: Marcelo Antônio Ferreira velloso – Chefe de Gabinete, 
por Miguel Corrêa da Silva Júnior - Secretário de Estado de Desen-
volvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Evaldo 
Ferreira vilela - Presidente da FAPEMIG, Benjamim rodrigues de 
Menezes – Presidente da FCO e Edmondo Alessandro Lanzetta – Coor-
denador e responsável SEDECTES Substituto .
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 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de Minas Gerais – FAPEMIG

 AvISO DE EDITAL
PrEGÃO Nº 63/2017

 A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPE-
MIG, com sede na Avenida José Cândido da Silveira, nº 1.500, Bairro 
Horto, Belo Horizonte, Minas Gerais, torna público e avisa aos inte-
ressados que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, em 
sua sede, no dia 28 de fevereiro de 2018, às 9:30h (nove horas e trinta 
minutos) para contratação de empresa especializada para elaboração de 
laudo técnico de avaliação do valor de mercado e de custo de projeto de 

aeronave e “mock-up”, de acordo com as especificações constantes do 
Edital disponibilizado na homepage da FAPEMIG, através do endereço 
eletrônico: http://www .fapemig .br/pt-br/compras-e-licitacoes . Belo 
Horizonte, 07 de fevereiro de 2018 . Ass) Alexsander da Silva rocha – 
Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças da FAPEMIG .

4 cm -07 1059665 - 1

 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de Minas Gerais – FAPEMIG

Assunto: Extrato de Termo de Outorga de Bolsa nº 7 .268/2017 . Partes: 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPE-
MIG e Anderson Soares . Objeto: Concessão de Bolsa de Empreende-
dorismo de Desenvolvimento Tecnológico (BEDT-III). Valor mensal: 
r$ 1 .521,30 (um mil, quinhentos e vinte e um reais e trinta centavos) . 
valor total: r$ 18 .255,60 (dezoito mil, duzentos e cinquenta e cinco 
reais e sessenta centavos) . Prazo:12 (doze) meses . Dotação Orçamen-
tária: 2071 .19 .573 .259 .4614 .0001 .449020 .0 .10 .1 . Data de assinatura: 
01/02/2018 . Data de início: 01/02/2018 . Signatários: Evaldo Ferreira 
vilela - Presidente da FAPEMIG e Anderson Soares – Bolsista .

3 cm -07 1059410 - 1

univerSidade eStadual de monteS claroS

Extrato de Contrato

Prorrogação de Contrato Administrativo . Contratante: universidade 
Estadual de Montes Claros – uNIMONTES . Objeto: Prestação de Ser-
viço de ANALISTA uNIvErSITárIO DA SAÚDE no Hospital uni-
versitário Clemente de Faria – HuCF da uNIMONTES . Dotação orça-
mentária/Natureza de despesa: 2311 .10 .122 .701 .2043 .0001, vigência 
até 29/12/2020. Contratado: C.A Nº 62/2016 – Alisson Miranda Dou-
rado, – MASP 1415845-0, C .H .: 24; C .A Nº 12/2017 – Danillo roberto 
Souza Gomes, – MASP 1054539-0, C .H .: 24; C .A Nº 64/2016 – Cleber 
Frank Alkmim Dias, – MASP 1415862-0, C .H .: 24; C .A Nº 66/2016 – 
Gabriel Botelho Brito, – MASP 1303275-0, C .H .: 24; C .A Nº 11/2017 
– Isabel Aragão Maia, – MASP 1443071-4, C .H .: 24; C .A Nº 68/2016 – 
Janilsy Santos Silveira, – MASP 1103614-2, C .H .: 24; C .A Nº 71/2016 
–Lorena roseli rios Durães, – MASP 1308497-5, C .H .: 24; C .A Nº 
72/2016 Lorena roseli rios Durães, – MASP 1308497-5, C .H .: 24; C .A 
Nº 73/2016 – Luciene rabelo de Oliveira, – MASP 1045845-3, C .H .: 
30; C .A Nº 74/2016 – Marcelo rocha Torres, – MASP 11611102-7, 
C .H .: 24; C .A Nº 78/2016 – rafael Messias de Oliveira, – MASP 
1146349-4, C .H .: 24; C .A Nº 79/2016 – roney vieira romão, – MASP 
1046114-3, C .H .: 24;

Contrato Administrativo . Contratante: universidade Estadual de Mon-
tes Claros – uNIMONTES . Objeto: Prestação de Serviço de TÉCNICO 
uNIvErSITárIO DA SAÚDE no Hospital universitário Clemente 
de Faria – HuCF da uNIMONTES . Dotação orçamentária/Natu-
reza de despesa: 2311 .10 .122 .701 .2043 .0001, vigência: 08/02/2018 a 
29/12/2020 . Contratado: C .A Nº 001/2018 – Josiene de Cássia Silva 
Máximo, Nível I grau A - C .H .: 30 .

7 cm -07 1059842 - 1

univerSidade do eStado de minaS GeraiS

 
uNIvErSIDADE DO ESTADO DE MINAS GErAIS - uEMG

 Extrato de Convênio de Estágio
 Convênio de Estágio nº 18/003 . Parte: Eletropal Engenharia Ltda . 
Objeto: Estágio para estudantes da uEMG . Prazo: 05 (cinco) anos . 
Publicação extemporânea, em virtude de tramitação interna/externa do 
processo . vigência: 30/1/2018 a 29/1/2023 . Assinatura: 30/1/2018 .
 Convênio de Estágio nº 17/296 . Parte: Municipio de Sete Lagoas . 
Objeto: Estágio para estudantes da uEMG . Prazo: 05 (cinco) anos . 
Publicação extemporânea, em virtude de tramitação interna/externa do 
processo . vigência: 13/12/2017 a 12/12/2022 . Assinatura: 13/12/2017 .

3 cm -07 1059527 - 1

Junta comercial do eStado 
de minaS GeraiS

JuNTA COMErCIAL DO ESTADO DE MINAS GErAIS
Termo de Convocação

 Despacho: No uso das atribuições a mim conferidas, enquanto Autori-
dade Competente desta Autarquia, em consonância com a recomenda-
ção do Pregoeiro vilmar Duarte Pereira, conforme manifestação deste 
datada de 06/02/2018, considerando que todos os licitantes que partici-
param do pregão em questão, nos lotes 02, 03 e 04 foram desclassifica-
dos, conforme constatado na Ata n° 1 da Sessão do Pregão Eletrônico 
n° 19 – Processo de compra nº 2251003-000045/2017, e em razão dos 
princípios da razoabilidade e da legalidade, bem como dos critérios de 
oportunidade e conveniência para que não haja perda do processo lici-
tatório em questão, fica concedido o prazo de 03 dias úteis, conforme 
disposto no art. 48, §3° da Lei 8.666/93, contados da data de publicação 
deste Termo de Convocação, mantida a ordem de classificação após a 
sessão de lances, para que os licitantes desclassificados dos lotes 02, 03 
e 04, relativo ao Pregão Eletrônico n° 19/2017, apresentem novas pro-
postas comerciais escoimadas das causas que as desclassificaram, para 
análise e julgamento, podendo os referidos documentos serem enviados 
pelo fax (31) 3235-2377 ou pelo e-mail licita@jucemg .mg .gov .br . A 
data de reabertura do referido Pregão Eletrônico será dia 19/02/2018, às 
14:30hs . registre-se e publique-se . Belo Horizonte, 07 de fevereiro de 
2018. José Donaldo Bittencourt Júnior – Presidente da JUCEMG.

5 cm -07 1059843 - 1

Extrato Terceiro Termo Aditivo – SIAD 9051556

I-Partes: Jucemg e Compit Soluções em TI Ltda -EPP; II-Objeto: Prest . 
serv . manut . prev . corret . equip . informática (servidores e console 
DELL); III-Da Prorrogação: 07 meses, a contar de 13/02/2018; Iv-Do 
valor total da prorrogação: r$35 .350,00; v-Dotação: 2251 23 125 124 
4307 0001 3390 39 21 (60 .1) . Belo Horizonte, 31 de Janeiro de 2018 . 
(a) José Donaldo Bittencourt Júnior (a) Roberval Campos de Oliveira.

2 cm -07 1059833 - 1


